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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. 

 

 

 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt, hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 17
30

 órától májusi 

litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Előre hirdetem, hogy az elsőáldozás plébániánkon május 6-án, 

vasárnap lesz a 11
00

 órakor kezdődő szentmise keretében. 

Ebben a szentmisében köszöntjük az édesanyákat és 

nagymamákat is. 

Kérem, hogy akik jelentkeztek a zarándoklatra, 2018. május 3-

ig a második részletet, 49.000 Ft-ot szíveskedjenek befizetni. 

         Sifter Gergő plébános 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a  
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Április 30., 18
00

 Tab - Május 1., kedd 18
00

 Tab 

Május 2., szerda 8
00

Tab – Május 3., csüt. 18
00

 Tab 

Május 4., péntek 18
00

 Tab 

Május 5., szombat 7
00

 Tab  

Május 6., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00

 - 13
00 

 Bábony 

Május 7., 18
00

 Tab - Május 8., kedd 18
00

 Tab 

Május 9., szerda 8
00

Tab – Május 10., csüt. 18
00

 Tab 

Május 11., péntek 18
00

 Tab 

Május 12., szombat 7
00

 Tab  

Május 13., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetések 

 

 

Szerda (május 2.): Szent Atanáz püspök és egyháztanító 

   emléknapja 

Csütörtök (május 3.): Szent Fülöp és Jakab apostolok 

   ünnepe 

Hideg tél volt. A leghidegebb évek óta! Rengeteg állat elpusztult 

az erdőben. Megfagytak. A sünök kitalálták, hogy összehúzódnak 

szorosan az odújukban és így egymást melegítve átvészelik a telet. 

Összebújtak, és már nem is fáztak, de nem telt bele sok idő, hogy 

észrevegyék a sebeket magukon, amiket a hozzájuk bújó 

társuknak a tüskéi okoztak rajtuk. 

Nem lesz ez így jó, gondolták, és eltávolodtak egymástól. Eltelt 

egy óra és újra vacogtak a hidegben, így hát választás elé 

kényszerültek: 

Vagy külön válnak, és ezáltal megfagynak vagy összebújnak, 

elviselik egymás tüskéit és megmenekülnek. 

Bölcsen úgy határoztak, hogy újfent összeölelkeznek. Persze, 

keletkeztek sebek, de nem törődtek velük, mert a túlélésért 

örömmel elviselték. Eltelt pár hét és kitavaszodott. Örömmel 

sütkéreztek a napsütésben, és a sebek is gyorsan begyógyultak. 

Gondolat: 

A legjobb emberi kapcsolatok nem azok, amikor tökéletes 

emberek kerülnek egymás mellé, legyen az szerelem, barátság, 

kollégák vagy csupán ismerősök, hiszen nincs is ilyen, mármint 

tökéletes ember. 

Meg kell tanulnunk együtt élni mások hiányosságaival, hibáival, 

elfogadni azokat és ezáltal megismerhetjük a csodálatra méltó, jó 

oldalukat is! 

Aranyosi Ervin: Ha adsz – gazdagodsz 

Ha szíved adod másért, az tiéd is marad! 

Hagyd hát fent repülni szeretet-madarad! 

Ne tartsd magadban derűd, áraszd a mosolyod, 

másokra fényed szórni, van pár száz komoly ok! 

Hálád szálljon vissza, emeljen végre fel, 

mind, aki jót cselekszik, ennyit megérdemel! 

Add csak magad, sose sajnáld, s még többed lehet, 

visszatér a szívedbe a jóság s szeretet! 

Amit szétszórsz a világban, vissza is kapod! 

Örülj minden boldog percnek, legyen szép napod! 

A Nap fénye beragyogjon, rád áldás legyen, 

engedd, hogy a szereteted gazdaggá tegyen! 
           forrás: internet 

A tüskék 

 

A keleti és a nyugati egyház egyaránt egy-egy hónapot szentel 

a Boldogságos Szűznek. (A keleti egyház ünneplése augusztus 

hónaphoz, a Boldogságos Szűz mennybeviteléhez kötődött.) A 

nyugati egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az 

európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. 

A május a virágba borulás időszaka, amit csodálatos 

virágfesztiválokkal tettek ünneppé. A Boldogságos Szűz Isten 

legcsodálatosabb teremtménye, méltó arra, hogy tisztelet 

övezze, és szeretettel forduljanak felé. Először X. Alfonz 

(†1284), Castiglia királya kapcsolta össze május hónapját a 

Boldogságos Szűz Mária személyével, megkoronázva és 

énekkel magasztalva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz 

kapcsolódó Mária-tisztelet. Rómában Néri Szent Fülöp 

(†1596) biztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban 

virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit, szobrait, 

zengjenek énekeket a köszöntésére, és jótettekkel is 

bizonyítsák ragaszkodásukat. A XIX. században a szeplőtelen 

fogantatás (1854) dogmája nagy lökést adott a Mária-

tiszteletnek, amit a pápák is erősítettek. Egyre inkább elterjedt 

és általánossá vált, hogy május hónapban a Máriát tisztelő 

hívek összejönnek a litánia elvégzésére, a szerzetesi és 

plébániatemplomokban is kiegészítik azzal, hogy a litánia 

megszólításait szentbeszédekben értelmezik és magyarázzák. 

Ez a szokás hazánkban is általános mind a mai napig. 

    forrás: Új Ember, internet 

Május a Szűzanya hónapja 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 


